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Vážení čtenáři,
buďte srdečně vítáni a jsem ráda, že jste si (ať už vědomě nebo nevědomě) vybrali zrovna naši zprávu, ve
které Vás budu informovat, co uplynulý rok s sebou přinesl.
Mohu již na začátku konstatovat, že to byl pro náš Domov rok pozitivní, úspěšný a výživný.
V dubnu v našem domově se zvláštním režimem (ALDa) proběhl audit České alzheimerovské společnosti
k prodloužení certifikátu „Vážka“. Tým auditorů ohodnotil velmi vysoko (92,5%) kvalitu
poskytovaných služeb uživatelům s onemocněním Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence.
V květnu jsme byli pozváni do Prahy na vyhlášení soutěže Senior centrum roku 2012. Umístění jsme
nezískali, ale i tak si ceníme toho, že jsme byli vybráni k účasti mezi 10 nejlepšími Domovy se zvláštním
režimem. Nejenom Domov se zapojuje do různých soutěží kvality, ale účastní se i naši uživatelé např. v
soutěži „Senioři mezi námi“. Dvě uživatelky z Domova se zvláštním získaly diplomy za „Nejkrásnější
dýni“ a dva uživatelé z Domova pro seniory obdrželi diplomy za „Nejkrásnější dýni“ a „Podzimní
aranžmá“. Dva uživatelé reprezentovali náš domov v Novém Jičíně v turnaji v šipkách a získali pěkné 4.
místo z 90 účastníků.
Zpracovali jsme projekt, který byl úspěšně schválen na „Odborné vzdělávání pracovníků v sociálních
službách příspěvkové organizace Domov ODRY“. Díky tomu se domovu podařilo získat částku 926 tisíc
korun. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. Cílem projektu je zajistit odborné vzdělávání
našich pracovníků od září 2013 do června 2015.
V říjnu jsme přivítali vzácnou návštěvu paní Ivanu Zemanovou, manželku prezidenta České republiky a
paní Martinu Novákovou, manželku hejtmana Moravskoslezského kraje, které si přijely prohlédnout náš
domov a pobesedovat s našimi uživateli a zaměstnanci. Paní Zemanová nás překvapila svým empatickým,
přirozeným a milým chováním.
Zaměstnanci domova připravili pro veřejnost přednášku o historii našeho Domova až po současnost.
Přednáška měla nebývalý ohlas u místní komunity a tak je to pro nás velká výzva přibližovat život
seniorů v našem zařízení i v letech budoucích.
Na počátku listopadu nás, jako blesk z čistého nebe zasáhla zpráva, že v našem domově pro seniory se
uskuteční Inspekce poskytování sociálních služeb. Na internetových stránkách jsme se začali zajímat, jak
probíhaly inspekce v jiných zařízeních, a moc pozitivních informací jsme se nedočetli. Proto jsme
přestali ČÍST!!!.... a raději jsme začali chystat (hromadu) podkladů pro inspekci. Měla jsem obavy o
reakce zaměstnanců, zda unesou případné výtky a zjištění, že naše snažení se neubírá správnou cestou.
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Inspekce se uskutečnila ve dnech 27. – 28. 11.2013. Inspekční tým se choval velice korektně a
profesionálně a utvrdil pracovníky v tom, že pracují dobře a kvalitně. Výstupem z inspekce bylo i sdělení
Úřadu práce, že předávají informace z proběhlých inspekcí na Ministerstvo práce a sociálních věcí a nás
náš Domov nahlásili jako nejlepší z kontrolovaných zařízení s velice dobrou praxí pro případné stáže
inspektorů z celé České republiky.
Děkuji všem, kteří nám pomáhají udržet kvalitní služby a drží nám palce. Díky všem sponzorům, díky
moravskoslezskému kraji za dofinancování našich služeb, díky všem zaměstnancům za jejich nelehkou,
ale obětavou práci, všem uživatelům Domova za jejich důvěru, rodinným příslušníkům za vstřícnost a
dobrovolníkům za milou spolupráci.
Miroslava Chodurová
Hlavní účel zřízení: účelové poslání spočívající v poskytování sociálních služeb podle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o
registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících.
Rozhodnutí o registraci:
Číslo:

MSK 128869/2008

Datum vydání:

18.08.2008

Druh služby: domov pro seniory – kapacita 66
Druh služby: domov se zvláštním režimem (ALDa) – kapacita 11
Posláním domova pro seniory je poskytovat celoroční pobytové služby sociální péče seniorům
ve věku 65 a více let, kteří se v důsledku svého věku a zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální
situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých životních potřeb, které jim nemůže zajistit
rodina či jiné sociální služby.
Posláním domova se zvláštním režimem (ALDa) je poskytovat celoroční pobytové služby
sociální péče seniorům ve věku 65 a více let, kteří se v důsledku onemocnění Alzheimerovou chorobou a
ostatními typy demence ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování
svých životních potřeb, které jim nemůže zajistit rodina či jiné sociální služby.
Smyslem domova je poskytovat takové sociální služby, které budou v co největší míře podporovat
samostatnost a soběstačnost uživatelů/uživatelek, a umožní jim v příjemném „domácím“ prostředí prožít
důstojné, klidné a pokud možno aktivní stáří. A to nejen s pomocí odpovědného a vstřícného personálu,
ale také vlastních rodin uživatelů/uživatelek a široké veřejnosti.
Náš domov se snaží citlivě doprovodit uživatele/uživatelky v závěru svého života, pokud tak lze bez
lékařského dohledu.
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Domov si stanovil cíle, které vycházejí z jeho poslání :


zajistit co největší spokojenost uživatelů/uživatelek, poskytovat služby dle individuálních potřeb,
tzv. „šitých na míru“ (individuální plány, ankety, dotazníky, komunikace – schůzky),



udržovat a zlepšovat fyzický a psychický stav uživatelů/uživatelek, pomáhat při nalézání smyslu
života ve stáří,



podporovat kontakt s rodinou, známými a blízkým světem,



umožnit uživatelům/uživatelkám podílet se na chodu domova a do určité míry rozhodovat o
záležitostech týkajících se jejich života v domově,



informovat veřejnost o činnosti domova (vlastní webové stránky www.ddodry.cz, články v tisku,
zveřejnění výroční zprávy o hospodaření, pořádání akcí za účasti veřejnosti a rodinných
příslušníků …..),



podporovat pocit užitečnosti.

Domov Odry má vytýčené provozní krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé cíle, které jsou každoročně
vyhodnocovány.
Počty pracovníků
Pracovní pozice
Všeobecná sestra
Úseková sestra
Vedoucí zdravotně sociálního úseku
THP – ředitel, ekonom, mzdová účetní,
Sociální pracovnice
Pracovníci v sociálních službách – obslužná péče
Pracovníci v sociálních službách – animace
Skladnice
Kuchařky
Pomocnice v kuchyni
Uklízečky
Pradleny
Údržbáři – řidič
Pracovníci celkem

Průměrný
přepočtený
pracovníků v roce 2013
5,0
1,5
1,0
3,0
1,6
22,8
5,6
1,0
4,0
2,0
4,9
3,6
2,1
58,1

počet

Vzdělávání pracovníků

1.
2.
3.
4.
5.

Téma
Smyslová aktivizace podle Lore Wehner
Vyjednávání potřebnosti sítě sociálních služeb na území MSK
Supervize úvodní seminář
Nejčastější komorbity při selhávání ledvin
Komunikace se specifickými uživateli

Počet účastníků
16
2
19
7
14
3

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vzdělávací seminář ke standardu 5 a 6
Prvky kinestetiky v každodenní péči o klienty s poruchou hybnosti
Problematika demence a nesoběstačnosti ve stáří
Biografie člověka a její význam při individuální práci s ním
Fakultativní služby
E – qalin – vzdělávání procesních manažerů + reflexni den

Účast na konferencích:
Gerontologické dny
V. kongres bazální stimulace
Odborná konference Agel
Vzdělávání k provozně technickým záležitostem
Téma
1. Roční zúčtování mezd
2. Dlouhodobý majetek v účetnictví PO
3. Problematika cestovních náhrad
4. Sociální pojištění
5. Účetní závěrka
6. Facility management
6. Školení PO a BOZP –

14
16
10
16
1
1
5 pracovníci
2 pracovníci
5 pracovníků
Počet účastníků
1
1
1
1
1
2
58

Vlastní vzdělávací akce pro pracovníky připravuje ředitelka nebo určení pracovníci
Téma
1. Kvalita života stárnoucího člověka a život seniorů v zařízení soc.
služeb
2. Nosokomiální nákazy, prevence, dodržování hygienických zásad
3. Význam bazální stimulace a využití v DO
4. Reiki
5. Zcela imobilní uživatel – polohování, prevence proleženin a
kontraktur, pomůcky v domově
6. Autonomie seniorů, etické aspekty péče o osoby vyššího věku
7. Ošetření uživatel se stomií, novinky
8. Využití volného času seniorů v Do, zaměstnávání uživatel na
ALDě
9. Výživa seniorů ve stáří, komplikace příjmu stravy a tekutin
10. Seznámení se standardy – provozní pracovníci
11. Bazální stimulace

Počet účastníků
10
12
11
14
13
14
12
14
17
12
13

NAŠI ZAMĚSTNANCI
jsou dobří hlavně v partnerském přístupu k uživatelům, kdy si citlivě všímají jejich potřeb. Vzácná
souhra mezi všemi pracovními úseky a přátelská atmosféra, která v domově vládne. Velice kreativní a
vstřícný personál, který se rád učí a zavádí nové postupy do naší praxe. Velice dobrá spolupráce
s rodinnými příslušníky a dobrovolníky. Díky dobré komunikaci mezi všemi úseky se daří včas řešit
(předcházet) problémy, nedorozumění a pracovníci se nebojí přicházet s novými nápady. Komunikace a
výměna informací mezi pracovníky je na velmi dobré úrovni. Porady, metodické a pracovní schůzky
probíhají často a pracovníci konzultují a rozhodují o práci, která se jich týká. Znají způsob domlouvání s
pracovníky jiných týmů, vědí, na koho se s čím mohou obrátit. Díky neustálému vzdělávání jak
zkušenými lektory, tak vlastními zaměstnanci – je v našem domově na dobré úrovni zavedeno
4

Individuální plánování, naše sociální pracovnice a pracovníci v sociálních službách jsou „Patronem“
(klíčovým pracovníkem) vždy pro dva uživatele a jsou jim nápomocni při plnění cílů spolupráce.
Pracovníci jsou dobře obeznámeni s biografií našich uživatelů, znají jejich životní příběhy a snaží se, aby
život v našem domově navazoval na jejich běžný život a pokračoval tak, jak byli zvyklí.

Počty uživatelů
Stav uživatelů k 1.1.2013
Stupeň
PnP
Bez PnP
I.
II.
III.
IV.
celkem
uživatelů

Stav uživatelů k 31.12.2013

Domov se Domov
Domov se Domov
Domov pro zvláštním Odry
Domov pro zvláštním Odry
seniory
režimem
celkem
seniory
režimem
celkem
5
1
6
4
1
5
8
0
8
9
0
9
8
0
8
6
0
6
21
1
22
26
0
26
22
9
31
21
10
31
64*

11

75

66

11

77

* Ve službě domov pro seniory k 1.1.2013 podstav 2 uživatelé, jelikož 2 uživatelé
zemřeli před koncem roku 2012.

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, jak se vyvíjí počty uživatelů v závislosti na výši přiznaného PnP.
Snižuje se počet uživatelů bez přiznaného PnP a zvýšil se počet uživatelů s přiznaným I. a III. stupněm
PnP. Počet uživatelů s nejvyšším tj. IV stupněm zůstal nezměněn.
Plány do budoucna
Máme natočeno několik filmů s ukázkami naší praxe v domově, se kterými vystupujeme a i přes velký
ohlas je neposkytujeme zájemcům z jiných sociálních služeb, protože jsou doplňkem k našim vlastním
přednáškám.
Naším záměrem je natočit kvalitní filmy s profesionálním hercem, kde by byly názorně předvedeny
postupy jednání s uživatelem např. při sepisování smlouvy, individuálním plánování služby, informování
o právech, stížnostech. Tyto filmy by mohly sloužit poskytovatelům sociálních služeb jako příklad dobré
praxe a názorná ukázka. Natočení těchto filmů by bylo asi finančně náročné.
Velkým snem je získat terapeutického robota „PARO“, který prokazuje obrovské terapeutické účinky
hlavně u lidí s onemocněním demence a úspěšně je využíván v domovech Japonsku, Velké Británii, Itálii,
Francii, v USA, v Německu. Ve Švédsku je dokonce oficiálně uznán jako léčebný prostředek a může být
předepsán lékařem. Jedná se o robota „tuleně“ – vydává autentické zvuky, hýbe se, mazlí se, vrní, mrká
atd. Dle výzkumu a studií se účinky této terapie projevují ve fyziologických testech – výrazný pokles
hladiny stresových hormonů, podle EEG testů došlo u lidí s demencí ke zvýšení neuronové aktivity
v mozku (cena je velmi vysoká asi 100 tis. Kč).
Hospodaření organizace
Náklady organizace za rok 2013 činily 23207,40 tis. Kč.
Výnosy činily 23225,20 tis. Kč.
K 31. 12 2013 skončilo hospodaření organizace ziskem ve výši 17,8 tis. Kč.
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Největší finančním zdrojem jsou úhrady od uživatelů za bydlení a stravu ve výši 7440,1 tis. Kč (tj. 32,03
% výnosů), dále příspěvek na péči, který v roce 2013 činil 7427,80 tis. Kč (tj.31,98% výnosů). Dotace na
provoz od MPSV ve výši 6271,- tis. Kč činí 27% výnosů. V roce 2013 jsme obdrželi dotaci na provoz od
zřizovatele ve výši 300 tis. Kč na úhradu odpisů a 260 tis. Kč neúčelový příspěvek na provoz. Město
Odry nám poskytlo dotaci na zakoupení 2 ks polohovacích křesel ve výši 37,4 tis. Kč. Úhrady od
zdravotních pojišťoven činily 952,3 tis. Kč (tj. jen 4,10% výnosů).
Největší nákladovou položkou jsou platy zaměstnanců, jejich výše činila 11799 tis. Kč (tj. 50,84 % všech
nákladů) a zákonné sociální pojištění 3962,80 tis. Kč (tj. 17,08% nákladů).
Náklady proti roku 2012 vzrostly jen nepatrně o135,3 tis. Kč
Hospodaření organizace a složení nákladů a výnosů je zřejmé z níže uvedené tabulky.
Hospodaření organizace v roce 2013 a složení nákladů a výnosů v %

Číslo účtu

Název položky

v tis.Kč
Skutečnost % složení
k 31.12.2013 nákladů a
výnosů

501

Spotřeba materiálu

2 438,60

10,51

502

Spotřeba energie

1 758,50

7,58

511

Opravy a udržování

753,20

3,25

18,90

0,08

661,20

2,85

11 799,00

50,84

3 962,80

17,08

360,20

1,55

14,50

0,06

512, 513

Cestovné+ náklady na reprezent.

518

Ostatní služby

521

Mzdové náklady

524

Zákonné sociální pojištění

525,527

Zákonné a ost.sociální náklady

53x,54x

Ostatní náklady

551

Odpisy DNM a DHM

936,40

4,03

558

Náklady z DDHM

384,60

1,66

591

Daň z příjmů

119,50

0,51

23 207,40

100,00

7 440,10

32,03

7 427,80

31,98

Náklady celkem

602/30,31,33 Výnosy od uživatelů za pobyt, FS
602/32

Výnosy PnP

602/4

Výnosy zdravotní pojišťovna

952,30

4,10

Výnosy ostatní + zaměstnanci

238,40

1,03

64x,66x

Ostatní výnosy

147,10

0,63

672/50

Provozní dotace MPSV

6 271,00

27,00

748,50

3,22

23 225,20

100,00

602/34,50

672/55,56

Provozní dotace zřizovatel, ÚSC
Výnosy celkem

Hospodářský výsledek

17,80
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Struktura složení nákladů a výnosů v roce 2013 je znázorněná v následujících grafech.
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Z níže uvedené tabulky je zřejmý vývoj průměrného platu zaměstnanců DO v letech 2006 – 2013
Vývoj průměrného platu v letech 2006 - 2013 dle kategorií zaměstnanců
Rok
2006

Zaměstnanci

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Průměrný Průměrný Průměrný Průměrný Průměrný Průměrný Průměrný Průměrný
plat v Kč plat v Kč plat v Kč plat v Kč plat v Kč plat v Kč plat v Kč plat v Kč

Zdravotničtí
pracovníci

17484

21643

23152

24150

25633

25587

26354

26652

Provozní
pracovníci

12327

13481

13473

15017

14980

15101

15150

15491

Prac. v soc.
službách +
soc. pracovníci

11991

13321

13793

14252

14748

15619

15227

15207

Zaměstnanci
DO celkem

13362

14777

15073

15897

16233

16660

16840

16704

V roce 2013 došlo v organizaci k mírnému poklesu měsíčního průměrného platu a to o 136,- Kč.
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Snažíme se o udržení dobrých vztahů s potencionálními dárci a sponzory. Oslovujeme je se žádostí
o příspěvek na provoz či dar dopisem. Usilujeme o získání finančních prostředků na zajištění
provozu domova a také k uskutečnění akcí pro uživatele např. uspořádání plesu a zahradní
slavnosti. Všem dárcům a přispěvovatelům zasíláme poděkování za jejich snahu. Významným
dárcům je také zasíláno přání k vánocům a pozvání na větší akce pořádané v domově. Jména dárců
jsou také zveřejněna v domově při konání akce, příp. ve výroční zprávě.
Finanční dary
Městys Suchdol nad Odrou
Lékárna Selma
Kvapil Andělín
Bačáková Jaroslava
Tomečka Jiří
Prinex s.r.o.
Ing. Bačík Pavel
Sdružení Bendig - Kotalová
Istelová Eliška.
Semperflex Optimit s.r.o.
Linkesch Leo
Pilíšková Božena
Věcné dary
Kimberly-Clark s.r.o.
Pavlovský Svatopluk
Ypsilon plus s.r.o.
Černínová Simona
Inter Meta Ostrava s.r.o.
UAX s.r.o.
Dicona a.s.
Bella Bohemia s.r.o.
Poděkování patří i dalším drobným dárcům.

Public relations
Informujeme veřejnost o činnosti naší organizace.
Články o Domově Odry v roce 2013
Regiony24.cz – síť internetových novin – V domově Odry oslavili stoleté jubileum pana Ferdinanda
Poulíčka
Tisková zpráva na www.kr-moravskoslezsky.cz – Pan Ferdinand Poulíček z Domova Odry oslavil sté
narozeniny
Noviny „Haló“ 20.2.2013 – Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje….
Novojičínský deník 20.2.2013 – Sluníčko stoletého oslavence dobíjí
Oderský zpravodaj 2/2013 – Domov Odry – pestrý život seniorů
Oderský zpravodaj 3/2013 – Poděkování z Domova Odry, p.o.
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Oderský zpravodaj 3/2013 – Domov Odry připravil velkou oslavu
Časopis Sociální služby duben 2013 – Pan Ferdinand Poulíček oslavil 100. Narozeniny
Novojičínský deník 24.5.2013 – V Novém Jičíně se mi zalíbilo
Novojičínský deník 2.7.2013 – Opravený domov si kraj ponechá
Novojičínský deník 30.7.2013 - Vedra zatím potíže nedělají
Novojičínský deník 1.10.2013 – Ivana Zemanová navštíví Domov Odry
Novojičínský deník 2.10.2013 – Ivana Zemanová zabodovala
Region 8.10.2013 – Prezident s chotí na Novojičínsku
Internet novojičínský deník.cz – obrazem První dáma Ivana Zemanová navštívila Domov v Odrách
Internet moravskoslezsky.denik.cz – V Odrách Ivana Zemanová zabodovala
Oderský zpravodaj říjen 2013 – pozvánka Dny otevřených dveří a přednáška s filmovou projekcí „A tak
tu žijem“
Internet esfcr.cz – Odborné vzdělávání pracovníků v sociálních službách příspěvkové organizace Domov
Odry
Region 22.10.2013 – Chtěli by svého tuleně
Oderský zpravodaj 11/2013 – A tak tu žijem! Návštěva první dámy
Oderský zpravodaj 11/2013 – Odborné vzdělávání pracovníků Domova Odry
Novojičínský deník – listopad 2013 – Přispěly také domovy
Novojičínský deník – 15.11.2013 – Odborným vzděláváním pracovníků zvyšuje Domov Odry kvalitu
služeb
Moravskoslezské listy 13.12.2013 – Zapojení do sbírky potravin
Novojičínský deník 30.12.2013 - Nejzajímavější události roku v regionu
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Přílohy k Výroční zprávě
1. Popis zařízení
Domov Odry tvoří komplex tří různobarevných domků obklopených velkými zahradami. Pro lepší
orientaci byla každá budova podle určité tradice pojmenována jako „Stará kuchyň“, „Vila“ a „Domek“.
Budovy leží na obou stranách silnice I. třídy, což je jedinou nevýhodou. Na jedné straně silnice se
v rozlehlé zahradě nachází 2 budovy – zelená „Vila“ a žlutý „Domek“.
Ve „Vile“ se kromě pokojů uživatelů a sociálních zařízení nachází sklad potravin, kuchyň s jídelnou pro
personál a tamější uživatele, „obývák“ s LCD televizorem a DVD přehrávačem, šatna stravovacího
provozu, kancelář vedoucí stravování, dále ošetřovna, kancelář vedoucí zdravotně sociálního útvaru a
velká rehabilitační místnost s vířivou vanou, rotopedem a ostatními rehabilitačními pomůckami. Pokoje
uživatelů a společné prostory jsou barevně vymalovány, vkusně vyzdobeny zejména výrobky uživatelů a
zařízeny co nejkvalitnějším zařízením.
V přízemí „Domku“ se nachází ALDa – domov se zvláštním režimem pro uživatele trpícími zejména
Alzheimerovou a jinou demencí. V těchto prostorách jsou pokoje uživatelů, obývák s LCD televizorem a
DVD přehrávačem, ošetřovna, kuchyňka. Všechny prostory jsou přizpůsobeny specifickým potřebám
těchto uživatelů. Mimo jiné byly na tomto oddělení umístěny pro lepší orientaci hodiny ukazující čas,
datum a den, dále byl zřízen rozhlas, o jehož pravidelné vysílání „Haló, Haló“ se starají animační
pracovnice. V obýváku je umístěno velké akvárium s rybičkami. V 1. patře Domku se nachází pokoje
ostatních seniorů a na tomto poschodí je jídelna s kuchyňkou pro zdejší seniory, šatna uklízeček,
úklidová místnost a malá „hobby“ dílnička.
V podkroví této budovy jsou kanceláře sociální pracovnice, animačních pracovnic, rehabilitační
pracovnice a rehabilitační místnost s elektrickým masážním křeslem, vířivými vanami na ruce a nohy.
Největší část podkroví zaujímá „Tančírna“ s přilehlou kuchyňkou a malou keramickou dílnou. Zde se
odehrávají ty nejdůležitější kulturní a společenské akce.
Pokoje i společné prostory Domku jsou taktéž barevně sladěny a vkusně zařízeny.
Kolem obou budov je rozlehlá zahrada, kde mohou uživatelé trávit svůj volný čas. Procházet se po
opravených chodnících, posedět na lavičkách u jezírka, rozptýlit se s domovskými kozičkami a kozlíkem,
kteří mají svou ohradu společně se slepičkami liliputkami za vilou. Hřiště pro seniory je využíváno pro
zlepšení kondice našich uživatelů. Při nepřízni počasí si mohou uživatelé posedět v dřevěném altánku.
Na protější straně silnice se ve velké zahradě nachází další dvoupatrová budova domova – oranžová
„Stará Kuchyň“. V přízemí je ošetřovna, kuřárna a obývací jídelna s kuchyňským koutem, LCD
televizorem a DVD přehrávačem. Ve 2 patrech se nachází pokoje uživatelů se sociálními zařízeními.
Domov by se neobešel bez prádelny, údržbářské dílny a garáže pro domovské auto. Tyto jsou umístěny
ve společné budově. V bezprostřední blízkosti se nacházejí také kanceláře ředitelky domova, ekonomky a
mzdové účetní.
V každé zahradě jsou umístěny stěžně se žlutým praporem, na němž je zobrazeno logo domova. U vstupů
do areálu domova jsou umístěny tabule s informacemi pro uživatele, jejich rodinné příslušníky, ale i pro
veřejnost.
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2. Charakteristika poskytované služby
Poskytujeme celoroční pobytové služby sociální péče seniorům ve věku 65 a více let, kteří se
v důsledku svého věku a zdravotního stavu nebo onemocnění Alzheimerovou nemocí a ostatními typy
demence ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých
životních potřeb, které jim nemůže zajistit rodina či jiné sociální služby.
Členění:
- oddělení se zvýšenou obslužnou péčí,
- oddělení bez zvýšené obslužné péče,
- oddělení pro uživatelé s onemocněním Alzheimerovou nemocí a jinými typy demence.
3. Uživatelé služby*:
3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2013 – celkem 77
3.2 celkový počet uživatelů k 31. 12. 2013 a jejich rozdělení (viz tabulka):
POČTY UŽIVATELŮ

ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K 31. 12. 2013, POČTY DLE:
ŽENY

3.3.1 POHLAVÍ
rozpětí
3.3.2 VĚK
průměr
osoby bez závislosti
I lehká závislost
II středně těžká závislost
3.3.3 STUPEŇ ZÁVISLOSTI
III těžká závislost
IV úplná závislost
lehké
střední
3.3.4.1 osoby s mentálním postižením
těžké
hluboké
3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné +
3.3.4 TYP
POSTIŽENÍ mentální postižení)
(osoby bez psychiatrické diagnózy)
3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s
psychiatrickou diagnózou
3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou

Z TOHO NOVĚ
PŘIJATÝCH

MUŽI CELKEM

77
57 20
58-100 55-101 55-101
83
78
82
4
1
5
5
4
9
2
4
6
20
6
26
26
5
31
3
3
6
1
1
1
1

ŽENY

MUŽI

16
5
76-92 73-93
84
84
1
1
1
2
5
1
9
1

20

6
26

5

2

18

7

25

3

1

11
25
21

8
9
3

19
34
24

2
8
6

2
3
1

3.3.5 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině služby
3.3.6 MOBILITA

bez omezení pohybu
s částečným omezením
s úplným omezením pohybu

Pozn.: * u detašovaných pracovišť rozčleňte

3.3 obložnost v uplynulém roce (v %) činí 99,18%
(vypočtěte na základě měsíčně vykazované obložnosti, která vychází z denní % naplněnosti
kapacity zařízení; jedná se o průměrnou obložnost za rok)
3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni 31. 12. 2013 – 90 žádostí
z toho - žen
67
- mužů 23
3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu (jedná se o zájemce, u nichž je zjištěna potřebnost
dané služby a kteří by mohli ihned nastoupit do zařízení, pokud by byla volná kapacita)
činí 11 měsíců
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Personál:
počet pracovníků
celkem
vzdělání

přepočtený
stav (PS)
ke dni
31.12.2013

%

počet pracovníků
přímá péče
sociální
pracovníci
THP
ostatní
pedagogičtí
zdravotničtí
pracovníci
v sociálních
pracovníci
pracovníci
službách
1
2
3
4
5
6
PS
%
PS
%
PS
%
PS
%
PS
%
PS
%
0,5 0,9
1
1,75
1,5
2,6
1
1,75

vysokoškolské 4
7
vyšší odborné
úplné střední
20,3
35,7
vyučen
27,3
48
základní
5,33
9,3
56,93
100
celkem
Pozn.:
PS: přepočtený stav pracovníků ke dni 31. 12. 2013

8,5
17,5
1,5
28

14,95
30,75
2,6
49,2

6

10,55

7

12,3

1,5

2,6

2,5
1

4,4
1,75

4,5

7,9

3,3
8,8
3,83
15,93

5,8
15,5
6,7
28

Celkový počet pracovníků (úvazků) =100%. Součet sloupců 1,2,3,4,5,6 celkem v % =100%, hodnotu v % ve sloupcích
1,2,3,4,5 a 6 zjišťujeme vždy z celkového počtu pracovníků (úvazků). Př: má-li organizace 5 zdravotnických pracovníků
s úplným středním vzděláním a celkový počet pracovníků v organizaci je 45, pracuje v organizaci 11,1%. zdrav. pracovníků
s úplným středním vzděláním.
Sloupec 5) ředitelé, ekonomové, účetní,…
Sloupec 6) údržbáři, uklizečky, pradleny, kuchaři,…
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Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2013

V roce 2013 proběhla v domově ve službě Domov pro seniory Inspekce poskytování sociálních služeb
zaměřená na plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb a kvalitu poskytování sociálních služeb.
Při inspekci jsme dobře obstáli. Inspekční tým byl velmi profesionální. Inspekce v našich pracovnících
zanechala pouze pozitivní dojmy. Jsme rádi, že jsme mohli poskytování našich služeb konzultovat
s odborníky a jejich podněty nás vedly k zamyšlení nad různými oblastmi našich činností. Jejich
doporučení budou zapracovány do našich vnitřních směrnic. Byli jsme utvrzeni v tom, že v našem
domově poskytujeme kvalitní služby. Výstupem z inspekce bylo i sdělení Úřadu práce, že předávají
informace z proběhlých inspekcí na Ministerstvo práce a sociálních věcí a náš Domov nahlásili jako
nejlepší z kontrolovaných zařízení s velice dobrou praxí pro případné stáže inspektorů z celé České
republiky.
Ve službě se zvláštním režimem (ALDa) proběhl audit České alzheimerovské společnosti k prodloužení
certifikátu „Vážka“. Tým auditorů ohodnotil celkem vysoko kvalitu poskytovaných služeb (92,5%) a
certifikát nám byl prodloužen.
V budově „Stará kuchyň“ byl dvoulůžkový pokoj rozdělen příčkou na 2 pokoje jednolůžkové, čímž se
zase zvýšil komfort ubytování pro uživatele.
Zpracovali jsme projekt „Odborné vzdělávání pracovníků v sociálních službách příspěvkové organizace
Domov ODRY“. Tento projekt nám byl úspěšně schválen a získali jsme částku 926 tisíc korun na
vzdělávání pracovníků. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky. Projekt je realizován v
období od září 2013 do června 2015. V rámci projektu budou realizovány finančně náročné kurzy, jejichž
absolvováním získají naši pracovníci další dovednosti, které přispějí ke zvýšení kvality námi
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poskytovaných služeb. Pracovníci (kteří ještě osvědčení nemají) absolvují kurzy bazální stimulace s aplikací tohoto konceptu v každodenní péči o uživatele máme jen pozitivní zkušenosti. Osm pracovnic
absolvuje kurz „Aktivizační praktikant“ a „Aktivizační praktik“ zaměřený na využití a zapojení smyslové
aktivizace uživatele do běžné praxe, což zvyšuje kvalitu života uživatele.
V květnu jsme byli pozváni do Prahy na vyhlášení soutěže Senior centrum roku 2012. Umístění jsme
nezískali, ale i tak si ceníme toho, že jsme byli vybráni k účasti mezi 10 nejlepšími Domovy se zvláštním
režimem.
V říjnu jsme přivítali vzácnou návštěvu paní Ivanu Zemanovou, manželku prezidenta České republiky a
paní Martinu Novákovou, manželku hejtmana Moravskoslezského kraje, které si přijely prohlédnout náš
domov a pobesedovat s našimi uživateli a zaměstnanci.
Neustále se snažíme kvalitu zvyšovat. Zavádíme do praxe nové poznatky a metody. Spolupracujeme
s odborníky, příbuznými a dobrovolníky. Vycházíme z dotazníků spokojenosti od uživatelů, příbuzných.
Jednou ročně vypracováváme se zaměstnanci sebehodnotící dotazník. Podněty získáváme ze zpětných
vazeb od stážistů, lektorů, studentů, dobrovolníků, návštěv, z porad a rozhovorů s uživateli, příbuznými,
zaměstnanci. Zapojujeme se do různých soutěží např. Senior Centrum roku.
Důležitá je komunikace s rodinou a spolupráce při řešení různých situací – možnost návštěvy a jednání
s vedením Domova - kdykoliv po dohodě i mimo pracovní dobu. Je pro nás důležité jak nás vidí
veřejnost, lektoři, praktikanti, studenti (zpětné vazby) a blízcí našich uživatelů. Neustále se snažíme
zvyšovat kvalitu bydlení, vybavenosti a zaměřujeme se na bezpečné poskytování služeb. Zaměstnanci se
neustále zdokonalují v různých kurzech a seminářích zaměřených na seniory a na seniory s onemocněním
demence.
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Sociální podmínky uživatelů
6.1 počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství (pokud je sociální zařízení mimo pokoj
uživatele, tak uvést i počet uživatelů na jedno sociální zařízení/koupelnu)

Zelená budova „Vila“ – 40 uživatelů
V tomto objektu se nachází 4 jednolůžkové pokoje a 18 dvoulůžkových pokojů. V nové části objektu je
sociální zařízení umístěno přímo u pokojů uživatelů, ve staré části budovy a v podkroví se nachází na
chodbě. V podkroví slouží 2 sociální zařízení 7 uživatelům. Ve staré části vily slouží 2 sociální zařízení
10 uživatelům. Vhodné by bylo zvýšit počet sociálního zařízení ve staré části budovy, bohužel to není
stavebně proveditelné. V 1. patře objektu je k dispozici koupelna s vanou.
V budově se v přízemí nachází jídelna, která je využívána také k pořádání volnočasových aktivit. Dále
zde uživatelé mají k dispozici „Obývák“, který využívají převážně uživatelé z přízemí i jako jídelnu.
K dispozici je zde velkoplošná televize. V prvním patře tohoto objektu je tzv. „Klepárna“- chodba, kterou
uživatelé velice rádi a často využívají při skupinových animacích. Ve staré části vily, v hale, byl
vybudován k posezení reminiscenční koutek. V podkroví se nachází rehabilitace.
Žlutá budova „Domek“ – 1. patro 11 uživatelů
Uživatelé zde obývají 3 jednolůžkové pokoje a 4 dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením. Uživatelé
mají k dispozici jídelnu, také je zde kuchyňka, kde se servíruje strava pro uživatele z tohoto poschodí.
Kuchyňku mohou uživatelé využívat také individuálně. Dále se na Domku v prvním patře nachází jídelna
pro uživatele Domova pro seniory.
Budova „Domek“ - přízemí 11 uživatelů
V přízemí této budovy se nachází oddělení domova se zvláštním režimem „ALDa“. Uživatelé obývají 3
jednolůžkové a 4 dvoulůžkové pokoje. Dva pokoje mají samostatné sociální zařízení přímo u pokojů.
V ostatních případech je sociální zařízení přímo umístěno v předsíňkách a je společné pro 2 nebo 3
pokoje. Uživatelé tohoto oddělení zde mají jídelnu, která slouží zároveň jako denní místnost - „obývák“.
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V obýváku je uživatelům k dispozici velkoplošná televize, DVD přehrávač, videopřehrávač a rádio.
Místnost je dále vybavena velkým stolem, židlemi, gaučem s křesly a velkým akváriem.
V této budově se také nachází hlavní kulturní místnost „Tančírna, která je využívána k pořádání většiny
zájmových klubů a společensko-kulturních akcí. Tančírna je dále vybavena knihovnou s širokou nabídkou
knih, plátnem, dataprojektorem, televizí a počítačem s internetem. V Tančírně najdeme také kuchyňku,
která je využívána při kulturních akcích a k zájmovým klubům.
V této budově se ve druhém patře nachází rehabilitace a zázemí pro personál.
Oranžová budova „Stará kuchyň“ – 15 uživatelů
Zde se nachází 5 jednolůžkových pokojů a 5 dvoulůžkových pokojů se sociálním zařízením, pracovna pro
personál, jídelna pro uživatele, kuřárna. V každém patře je zákoutí k posezení uživatelů. V 1. patře
objektu je k dispozici koupelna s vanou a sprchovým koutem.
Nachází se zde jídelna pro uživatele tohoto objektu, která slouží také jako místnost pro různé aktivity a
zájmové kluby. V jídelně se nachází televize s DVD přehrávačem, kterou mají uživatelé k dispozici.
6.2 možnost trávení volného času - počty a možnost využívání společných prostor (společenské
místnosti, klubovny, knihovny, herny, tělocvičny aj.)
viz výše
6.3 další poskytované služby
Rehabilitace:
- Teploléčba – lavatherm, vulkanopack, parafín
- Vodoléčba – vířivá koupel dolních a horních končetin, perličkové koupele, klidové koupele
(Bylinkové, solné), hydromasáž, šlapací koupele s akupresurní podložkou
- Světloléčba – biotronická lampa, biobeam lampa,
- Klasická masáž – zádová sestava, šíjová sestava, celková masáž
- Reflexní terapie – zádová, šíjová
- Masáže – masážní křeslo, elektrický ruční masér
- Ostatní – teplé zábaly, aromaterapie, inhalace, nácviky chůze a soběstačnosti, LTV, cvičení na
lůžku, procvičování jemné motoriky, cvičení při nemoci RS,
- Masáže lávovými kameny,
- Kraniosakrální terapie
- Bazální stimulace,
- Reiki.
Pravidelné zájmové kluby a činnosti
Uživatelům Domova pro seniory nabízíme velkou škálu aktivit a zájmových klubů. Mimo tyto skupinové
zábavné programy se pracovníci věnují uživatelům individuálně.
Ranní protáhnutí
Koná se vždy ráno od pondělí do pátku, kromě středy, na budově Vila. Patnáctiminutové cvičení je
maximálně přizpůsobeno schopnostem uživatelů.
Hlášení rozhlasu „Haló, haló“
Při pravidelném hlášení na budově Vila v ranních hodinách v pracovní dny se uživatelé dozvídají
aktuality dne (den a datum, jména zaměstnanců na směně, program dne…atd.)
Výtvarný – keramický klub
Je zaměřen na výrobu dárkových předmětů z keramické hlíny a na
k výzdobě a k prezentaci domova například na výstavách.

výrobu předmětů sloužících
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Cvičení na Klepárně
Toto cvičení se koná v pondělí, ve středu a ve čtvrtek od 10,45 – 11,30 hodin na Klepárně. Cvičení
probíhá na židlích a jsou při něm využívány nejrůznější pomůcky. Samotné cvičení je prokládáno
tréninkem paměti, vzpomínáním a hrami.
Severská chůze
Uživatelé se tomuto sportu mohou věnovat s doprovodem proškoleného personálu za příznivého počasí
vždy ve čtvrtek dopoledne. Hole si uživatelé mohou také zapůjčit a věnovat se tak severské chůzi
samostatně.
Cvičení s overballem
Cvičení s overballem probíhá každé úterý dopoledne od 9,30 do 10,30 hodin v jídelně na Vile. Při cvičení
uživatelé sedí a používají různé pomůcky – overbally, kelímky, plachtu, malé míčky. Cvičení je
prokládáno zpěvem, tréninkem paměti a četbou z denního tisku.
Filmový klub
Probíhá na Staré kuchyni. Uživatelé mají k dispozici širokou nabídku filmů a filmových pohádek, při
jejímž sledování je jim nabízena káva nebo čaj.
Vzpomínkový dýchánek
Reminiscence se koná na Staré kuchyni a na Domečku 1. patro. Vzpomínání je zaměřeno na aktuální
témata (tradice, školní léta, svatby,Vánoce, Velikonoce, prázdniny, práce na poli…atd.). K dispozici jsou
také pomůcky vztahující se k probíranému tématu.
Zábavné středeční dopoledne
Tato zájmová aktivita probíhá ve středu od 9,30 do 11,00 hodin. Je určená společnému setkávání
uživatelů a náplň je různá.
Klub vaření
Koná se zpravidla některý čtvrtek 1x v měsíci od 9,30 do 11,00 hodin v Tančírně a v k ní přilehlé
kuchyňce.
Připravujeme jednoduchá jídla teplé i studené kuchyně, která navrhujeme tak, aby se uživatelé při jejich
přípravě co nejvíce zapojili – např. bramboráky, saláty, jablka v županu…apod.
Čtení novin
Uživatelé jsou seznamováni s děním ve světě i blízkém okolí v pátek od 10,00 do 11,00 hodin na
Klepárně a s oblibou se zapojují do společné diskuse.
Mše
Mše se konají v našem domově 3x měsíčně, vždy v pondělí v Tančírně. Uživatelé se aktivně zapojují do
přípravy prostor k bohoslužbě a mše se zúčastňují nejen samotní uživatelé našeho domova, ale také
uživatelé nedaleké charity a známí uživatelů.
Canisterapie
Skupinová canisterapie v našem domově je prováděna externím pracovníkem. Canisterapeut navštěvuje
naše uživatele se svými dvěma fenami německého ovčáka zpravidla 1 měsíčně.
Felinoterapie
Pro tuto terapii využíváme vlastní kočku, o kterou se starají dva uživatelé.
Farmingterapie
V areálu zahrady chováme dvě kozy a několik slepic.
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Cvičení na ergoterapeutickém stole
Ergoterapeutický stůl je uživateli využíván pro zlepšení hybnosti horních končetin a zlepšení jemné
motoriky.
Cvičení na hřišti pro seniory
Hřiště pro seniory, které je umístěno na zahradě za budovou Vila, je využíváno našimi uživateli převážně
v letních měsících. Hřiště je opatřeno pěti cvičebními prvky na procvičení celého těla a také prvky na
procvičování jemné motoriky.
Co se dělo v Domově od ledna do prosince 2013
leden
9.1. turnaj v ruských kuželkách
17.1. canisterapie
28.1. přednáška – Jan Ámos Komenský
28.1. zpívání s Anežkou
únor
6.2. turnaj v ruských kuželkách
14.2. Klub vaření
20.2. prodej textilu
25.2. výroba keramických zvonkoher
19.2. dopoledne oslava 100 let narození pana Ferdinanda Poulíčka
odpoledne „Ferdinandův PLES“
březen
1.3. canisterapie
5.3. zpívání s Anežkou
6.3. „Vypadáš skvěle“ oslava MDŽ
8.3. vycházka do města, návštěva Pizzerie
13.3. reminiscence – vzpomínkový dýchánek
13.3. Klub vaření
14.3. reminiscence – velikonoce
18.3. výroba velikonočních přání
19.3. barvení vajec
20.3. turnaj v ruských kuželkách
29.3. pečení perníčků
duben
4.4. reminiscence - velikonoce
11.4. vycházka do města
12.4. návštěva výstavy Obrazů
15.4. výroba keramiky – květináče
18.4. turnaj v ruských kuželkách
18.4. prodej textilu
19.4. vycházka a návštěva výstavy Patchworku
24.4. reminiscence – praní a žehlení prádla
24.4. vycházka do města, nákupy, úřad
25.4. vycházka a návštěva výstavy Dřevěných soch
30.4. canisterapie
30.4. Stavění Májky
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květen
6.5. keramika
15.5. turnaj v ruských kuželkách
17.5. vycházka, návštěva výstavy Výtvarné výkresy studentů
22.5. prodej textilu
22.5. sázení květin
23.5. Klub vaření
24.5. Zájezd – návštěva kravína v Luboměři, návštěva poutního místa Maria Skála ,
opékání párků
28.5. návštěva Haliny Pawlowské - beseda
29.5. vycházka do města, nákupy, úřad
červen
11.6. besídka mateřské školky Jakubčovice
11.6. vycházka do města, nákupy, cukrárna
14.6. Kácení Májky se zábavou
20.6. soutěže ve stolních hrách
26.6. canisterapie
27.6. turnaj v ruských kuželkách
červenec
2.7. vycházka do města na zmrzlinu, nákupy, pizzerie
4.7. stolní hry, karty
9.7. vycházka do města, restaurace, nákupy
10.7. vycházka do města
11.7. soubor z divadla Slunečnice
17.7. venkovní turnaj v ruských kuželkách
22.7. glazování keramiky
23.7. vycházka do města
23.7. zpívání na zahradě
24.7. Klub vaření pod širým nebem
25.7. stolní hry, karty
srpen
1.8. vaření na zahradě
5.8. vycházka do města
8.8. soutěže ve stolních hrách
12.8. práce na záhonkách
13.8. přednáška Zvířata v Africe
15.8. Srpnová veselice, živá hudba, občerstvení, okolo 70ti hostů
vystoupení mažoretek
21.8. turnaj v ruských kuželkách
21.8. vycházka do města
22.8. zpěv na zahradě
27.8. Klub vaření
28.8. prodej textilu
29.8. prodejní výstava Patchwork
září
5.9. karty, stolní hry
10.9. vycházka do města na burčák, nákupy
16.9. keramika
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17.9.
17.9.
18.9.
23.9.
25.9.
30.9.

reminiscence – sběr a zpracovávání ovoce
zpívání
canisterapie
keramika, výroba květinových koláží
turnaj v ruských kuželkách
příprava výstavy pí. Šímové

říjen
1.10. beseda s Ivanou Zemanovou
1.10. reminiscence
2.10. Klub vaření
4.10. karty, stolní hry
3.10. Lidové zpívání na zahradě
10.10. Zpěv s kytarou
13.10. Výstava panenek
11.10. vycházka do města, nákupy, návštěva kostela sv. Bartoloměje
16.10. keramika
16.10. pěvecký klub
18.10. prodej textilu
22.10. turnaj v ruských kuželkách
24.10. přednáška o bezpečnosti a požární ochraně
25.10. vycházka, návštěva hřbitova
25.10. návštěva výstavy Obrazů
25.10. volby, doprovod do města
listopad
6.11. pěvecký klub
7.10. stolní hry
8.11. canisterapie
12.11. turnaj v ruských kuželkách
18.11. vycházka do města, nákupy
18.11. výroba do soutěže O nejkrásnější dýni
20.11. Zájezd Kopřivnice muzeum Tatra
26.11. vycházka do města
26.11. venkovní instalace našeho BETLEMU
prosinec
3.12. prodej textilu
4.12. finále v turnaji v ruských kuželkách
6.12. posezení u kytary
10.12. výroba vánočních přání, pečení cukroví
11.12. Vánoční hvězda – pásmo - kytara, housle, mluvené slovo
12.12. Vystoupení dětí z mateřské školy
17.12. Adventní koncert (housle, klavír)
18.12. Vánoční vystoupení ZŠ Komenská
23.12 reminiscence Vánoční vzpomínání
27.12. vystoupení dětí z církve + Mše
30.12. před silvestrovské veselí – veselé historky, vystoupení Marfuši
Od roku 1997 vydáváme časopis o životě v našem domově „ A TAK TU ŽIJEM…“
Uživatelé se zúčastňují různých sportovních soutěží i mimo Domov - např. 2 uživatelé v Novém Jičíně Bowling, 3 uživatelé Nový Jičín – Šipky.
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V soutěži „Senioři mezi námi“ získali 4 uživatelé diplom.
Individuálně dle zájmu uživatelů – čtení, nácvik orientace, obsluha výtahu, procházky po zahradě,
doprovody do města (pošta, knihovna, MěÚ, spořitelna, lékaři, nákupy, restaurace, cukrárna, kavárna),
luštění křížovek a kvízů, různé instruktáže k obsluze – mobily, televize, naslouchátka…,
1x měsíčně probíhá porada s ředitelkou a vedením
1x měsíčně probíhají stravovací schůzky.
Zahraniční a krajová kuchyně
V našem domově si můžeme při dnech Krajové kuchyně - pochutnat na krajových specialitách.
V loňském roce jsme ochutnali například kuchyni královehradeckou, hanáckou, valašskou, krkonošskou,
plzeňskou, karlovarskou a speciality z jižní Moravy. Informace o daných krajích se uživatelé mohou
dozvídat také na nástěnkách a v pravidelných zájmových klubech.
Uživatelé mají možnost 7x týdně si vybírat ze dvou druhů večeří, 2x týdně ze 2 druhů snídaní a 1x týdně
mají možnost se rozhodnout mezi 2 druhy oběda (sladké jídlo x slané jídlo). Uživatelům, kteří toto
nezvládají sami, ochotně pomáhá personál, který respektuje jejich přání. K dispozici je také album
s fotografiemi jídel pro lepší orientaci.
Domovská fauna
Na domovské zahradě za budovou Vila máme vybudovanou ohradu pro dvě kozy, na zahradě u budovy
Stará kuchyň máme kurník se slepicemi-liliputkami a jezírko s vodními želvami. V budovách máme 4
akvária s rybičkami, terárium s osmáky a andulku. Jedna z uživatelek má svého psa, dva uživatelé se
starají o kočku a další se stará o dvě andulky

7

Stavebně - technický stav objektu

Objekt – „Domek“ č.p. 662 – stav objektu velmi dobrý
Jde o nově postavený objekt, přízemí této budovy bylo otevřeno v prosinci roku 1999. Další část (1. patro
a podkroví) byly dokončeny v červnu 2002. Objekt slouží pro ubytování 11 uživatelů z oddělení ALDa a
v 1. patře pro ubytování 11 uživatelů domova pro seniory. Vytápění je plynové, objekt je zcela
bezbariérový. V tomto objektu se nachází 2 kuchyňky pro rozdělování stravy, (strava je dovážena
z vedlejší budovy), 2 jídelny pro uživatele, pracovna personálu, prostory pro ošetřující personál,
rehabilitace, velká společenská místnost, kancelář sociální pracovnice, animačních pracovnic v sociálních
službách, v 1. patře je umístěn kuchyňský kout. V budově je lůžkový výtah. V letošním roce byla
provedena výměna vchodových dveří.
Objekt – „Vila“ č.p. 410 – stav vyhovující + opravy
Objekt z roku 1910, v roce 1975 provedena rekonstrukce, v prosinci roku 1996 otevřena přístavba tohoto
objektu, v roce 1998 provedena rekonstrukce kuchyně a dokončeno nové podkroví v přístavbě. Objekt
slouží pro ubytování 40 uživatelů. V objektu se nachází stravovací provoz, jídelna pro uživatele,
ošetřovna, kancelář vedoucí zdravotně sociálního úseku, rehabilitace, obýváček pro uživatele, prostory
pro ošetřující personál a skladnici.
V objektu je plynové vytápění. Je zde umístěn osobní výtah. V přistavené části budovy je technický stav
dobrý (rozvody vody, elektřiny, topení a odpady jsou vyhovující). Prostory stravovacího provozu jsou
v dobrém stavu, technický stav je vyhovující.
Ve staré části budovy je v budoucnu nutná rekonstrukce stropů nad pokoji uživatelů. Také bude třeba nad
další částí objektu vyměnit střešní krytinu. Objekt je vybaven dorozumívacím zařízením. Přistavená část
budovy má novou střechu, fasádu, statika je dobrá. Nutno provést zateplení budovy. Objekt je zcela
bezbariérový.
V letošním roce byla provedena výměna lina v několika pokojích, výměna vchodových dveří do
ubytovací i stravovací části a oprava terasy a její zateplení.
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Objekt – „Stará kuchyň“ č.p. 151 – stav vyhovující
Budova z roku 1880, rekonstrukce přízemí provedena v roce 1998, další rekonstrukce provedena v roce
2003, kdy bylo vybudováno podkroví. V roce 2004 byl v objektu pořízen osobní výtah, čímž se stal
objekt zcela bezbariérovým. V tomto objektu je ubytování pro 15 uživatelů, dále pracovna personálu,
prostory pro ošetřující personál, jídelna pro uživatele (strava se převáží z vedlejší budovy).
Objekt je vybaven dorozumívacím zařízením, vytápění je plynové. Statika budovy a vnější plášť je dobrý.
Technický stav rozvodů elektřiny, vody a odpadů je dobrý. V roce 2008 byl v budově zaveden rozhlas.
V letošním roce byl dvoulůžkový pokoj rozčleněn na 2 pokoje jednolůžkové.
Objekt – prádelna, dílna, garáž – stav velmi dobrý
Jde o nově postavený objekt, který byl uveden do provozu v roce 2001. V budově je instalováno plynové
topení. Je bezbariérový. Stav stavby a technický stav je dobrý
Objekt – „kancelář“ č.p. 150 – nevyhovující + rozsáhlé opravy
Objekt z roku 1932. V objektu je kancelář ředitele, ekonoma a mzdové účetní. Je zde umístěn sklad
materiálu a archiv. Nutné je provést rozsáhlé opravy – provést sanaci vlhkého zdiva, opravu fasády, nové
rozvody odpadů, vody, elektrické energie. Na rekonstrukci této budovy je vypracována studie. Přístup do
objektu je bezbariérový. V roce 2012 byla provedena plynofikace budovy a bylo zavedeno plynové
vytápění v celé budově.
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9. Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2014 a vize do dalších let
-

Zajistit v našem zařízení uspořádání kurzu „Senioři komunikují“ financovaného z
Nadace Václava a Livie Klausových.
Získat osvědčení pro metodu Spinal touch a zavézt ji do praxe v našem zařízení.
Aktivně se zúčastnit konference zaměřené na seniory.
Uspořádat v domově přednášku pro veřejnost o lidech s postižením demence.
Vybudovat v podkroví prádelny „konferenční prostory“ pro pořádání stáží.
Provést zateplení budovy č.p. 410.
Zapojit se do prestižních soutěží o kvalitu péče o seniory.
Systém E-qalin zavést do praxe v domově do 2 let.

V budoucnu bychom chtěli v areálu vybudovat velký zahradní altán pro pořádání akcí pro
uživatele.
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8

Ekonomické údaje

Detailní ekonomické vyhodnocení bude zpracováno v tabulkové části závěrečné zprávy o činnosti
a plnění úkolu příspěvkové organizace dle přílohy č. 14 Metodického pokynu k provedení Zásad
vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj
převedeny zvláštním zákonem.
Tabulka č. 1)
Tabulka č. 2)
Tabulka č. 3)
Tabulka č. 4)
Tabulka č. 5)
Tabulka č. 6)
Tabulka č. 7)
Tabulka č. 8)
Tabulka č. 10)
Tabulka č. 12)
Tabulka č. 13)

Základní ukazatele
Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti
Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti
Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti
Upravený výsledek hospodaření
Příspěvky a dotace na provoz
Zdroje financování investic
Majetek
Hospodaření s peněžními fondy
Přípustný objem prostředků na platy
Nemocnost

10.1 Výsledek hospodaření k 31. 12. 2013 (tis. Kč)
náklady
(tis. Kč)
Hlavní činnost

výnosy
(tis. Kč)

výsledek hospodaření
(tis. Kč)

23207,4

23225,2

17,8

23207,4

23225,2

17,8

Doplňková činnost
Celkem

10.2 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč)
Výsledek hospodaření
za rok 2013

z toho
převod do rezervního fondu

17827,10

převod do fondu odměn

17827,10

0

10.3 Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb * k 31. 12. 2013 (tis. Kč)
Druh sociálních služeb
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem

Celkem

náklady
(tis. Kč)

výnosy
(tis. Kč)

výsledek hospodaření
(tis. Kč)

19740,3

19757,7

17,4

3467,1

3467,5

0,4

23207,4

23225,2

17,8

* v případě potřeby přidejte řádky
* dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, organizace Centrum psychologické pomoci,p.o., rovněž dle zákona 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí

23

10.4 Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r. 2013 (tis. Kč)
Druh sociálních služeb
(dle registrace)

Dotace MPSV* na podporu sociálních
služeb v r. 2013 (tis. Kč)

Domov pro seniory

5733

Domov se zvláštním režimem

538

Celkem

6271

* v případě potřeby přidejte řádky
* Program podpory A – podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter

10.5 Významné dary, sponzorství (tis. Kč)
Druh/účel
Finanční

finanční
celkem
175,7

Věcné

265,9

finanční

rezervní fond

věcný

investiční fond

175,7

90,2

Celkem

věcný

90,2

175,7

90,2

* v případě potřeby přidejte řádky

10.6 Investiční akce v r. 2013 (tis. Kč)
Zdroj (poskytovatel)

Účel akce

Výše (tis. Kč)

Vlastní – investiční fond

TZ budova č.p. 410 – zateplení terasa

109,9

Vlastní – investiční fond

TZ budova č.p. 151 – rozdělení pokoje

62,0

Celkem

171,9

* v případě potřeby přidejte řádky

10.7 Hospodaření s peněžními fondy (tis. Kč)
Název fondu
investiční fond
FKSP
rezervní fond
fond odměn

stav (v tis. Kč)
k 1. 1. 2013

k 31. 12. 2013
1966,8

2731,2

114,8

105,0

1375,1

1530,3

34,7

34,7
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10.8 Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč)
zdroje (tis. Kč)
Název akce

celkem

vlastní

MSK

TZ budova č.p. 410

109,9

109,9

TZ budova č.p. 151

62,0

62,0

171,9

171,9

Celkem

ISPROFIN

dary

jiné
(jaké)

* v případě potřeby přidejte řádky
* jen dokončený dlouhodobý majetek, dokončené tech. zhodnocení zařazené do užívání na SU 01* nebo 02* v roce 2013

10.9 Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2013 (tis. Kč)
Druh/účel

celková
hodnota

zřizovatel

zdroje (tis. Kč)
vlastní
dary

Výměna lina

64,6

64,6

Nátěr plotu

95,0

95,0

Oprava terasy č.p. 410

88,1

88,1

Výměna vchod. dveře
č.p. 410

60,7

60,7

308,4

308,4

Celkem

jiné

* v případě potřeby přidejte řádky
* jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než 50.000 Kč

10.10 Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2013* (Kč)
Závazný ukazatel na rok 2013 (uveďte účel)
Příspěvek na provoz- ÚZ 205 odpisy

300.000,-

Příspěvek na provoz – ÚZ 0 neúčelový příspěvek na provoz

260.000,-

Výsledek hospodaření za rok 2013 ve výši

0,-

25% podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %)

12,97

* v případě potřeby přidejte řádky
* Soupis všech závazných ukazatelů, i nefinančních, schválených radou nebo zastupitelstvem kraje na rok 2013

10.11 Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč)
Pojistná událost

celková výše škody

výše náhrady od
pojišťovny

žádná
Celkem
* v případě potřeby přidejte řádky
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10.12 Zahraniční služební cesty
Místo

účel cesty

od - do

počet
zaměstnanců

žádné
* v případě potřeby přidejte řádky

10.13 Průměrné % nemocnosti za rok 2013
doplňte z tabulky v Příloze č. 14 Metodického pokynu

Průměrné procento nemocnosti za rok 2013 činí 5,99.
10.14 Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti
Organizace nemá žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti.
10.15 Kontroly – opatření (vlastní, jinými subjekty)
vypište počet a druh provedených kontrol včetně zjištění a návrhu opatření

Okresní správa sociálního zabezpečení Nový Jičín provedla kontrolu plnění povinností
v nemocenském a důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti. Opatření k nápravě nebylo uloženo.
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje provedla kontrolu zaměřenou na dodržování
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, vyhlášky č. 306/2012 Sb. A
vyhlášky č. 537/2006 Sb. – nebylo zaznamenáno porušení povinností vyplývající z těchto předpisů.
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje provedla kontrolu dodržování zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění a vyhlášky č. 432/2003 Sb., zákona č.
262/2006 Sb.,(zákoníku práce), NV č. 361/2007 Sb. a zákona č. 309/206 Sb., v platném znění se
zaměřením na měření faktorů pracovních podmínek – při měření zátěže u PSS. Dle expertízy
„Autorizované měření a posouzení celkové fyzické zátěže“ pořízené Zdravotním ústavem se sídlem
v Ostravě, výsledky dokladují překračování limitních hodnot z hlediska energetického výdeje,
manipulace s břemeny pro osmi hodinovou směnu. Práce odpovídá zařazení do kategorie třetí –
faktor celková fyzická zátěž (v době kontroly zařazení práce PSS v kategorii druhé). Opatření –
předložení návrhu ke snížení expozice faktoru celkové fyzické zátěže a předložení aktualizované
kategorizace prací s expozicí faktoru celkové fyzické zátěže.
Návrh na změnu zařazení prací PSS do třetí kategorie již byl podán a KHS MSK se sídlem v Ostravě
rozhodla o zařazení práce – Pracovnice v sociálních službách přímé obslužné péče do třetí kategorie.
Moravskoslezský kraj provedl veřejnosprávní kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky.
Kontrolovaným obdobím byl rok 2012, 2013. Při kontrole nebyly shledány nedostatky.
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje provedla kontrolu dodržování požadavků
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, vyhlášky č. 137/2004 Sb., o
hygienických požadavcích na stravovací služby zaměřenou na HACCP a evidenci. Nebyly shledány
závady.
Úřad práce ČR provedl inspekci poskytování sociálních služeb zaměřenou na plnění povinností
poskytovatelů sociálních služeb a kvalitu poskytování sociálních služeb. Při inspekci jsme obstáli
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dobře. Byli jsme ujištění, že poskytujeme kvalitní služby. Byly zaznamenány jen drobná doporučení,
které budou zapracovány do našich směrnic a některé podněty k zamyšlení. Úřadem práce nám bylo
sděleno, že nás nahlásili na MPSV jako domov s velice dobrou praxí pro případné stáže inspektorů
z celé České republiky.
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR provedla kontrolu plateb pojistného na všeobecné zdravotní
pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky,
opatření k nápravě nebyly uloženy.
Vlastní kontroly
Vedoucí pracovníci předkládají ředitelce domova plán kontrolní činnosti na příslušný rok. Po
provedené kontrole předávají zápis se zjištěním ředitelce. V zařízení bylo v roce 2013 provedeno 35
vlastních kontrol zaměřených na dodržování dezinfekčního programu, dodržovaní pracovních
postupů při podávání léků a převazů, kontrola nočních směn, péče o imobilní uživatele, kontrola
provádění bazální stimulace, podávání stravy, teplota podávané stravy, aktivizace uživatelů, kontrola
individuálních plánů, předávání informací, kontrola pracovních výkazů, cenin, pokladní hotovosti
v pokladně domova, pokladní kniha uživatelů, kontrola vkladních knížek uživatelů, váha porcí
vydávané stravy, kvalita práce, docházka, kontrola skladů, čistota domova, čistota stravovacího
provozu, spokojenost uživatelů….
Při kontrolách nebyly zjištěné žádná velká pochybení. Zjištěné drobné nedostatky byly napraveny
neprodleně.

Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci

jméno:
datum:
telefon:
e-mail:

Miroslava Chodurová, ing. Pavlína Koláčková
25.2.2014
556 730 133
chodurova@ddodry.cz, kolackova@ddodry.cz

Přílohy:
-

Evidence vyřizování žádosti o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
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Domov Odry, příspěvková organizace

Evidence vyřizování žádosti o poskytování informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Rok
2013

Poř.
č.

1

Datum
přijetí
žádosti

Označe
ní
žadatel
e

Způsob vyřízení žádosti
Informace poskytnuta na základě
Datum (např. odložení, rozhodnutí
výhradní licence (pokud ano,
vyřízení
o odmítnutí žádosti,
stručně uvést odůvodnění nezbytnosti
žádosti
rozhodnutí o odmítnutí
poskytnutí výhradní licence)
části žádosti)

Odvolání

Stížnost
důvod
podání

Stížnost
způsob
vyřízení

Soudní
přezkum
(datum
rozhodnutí
, výrok)

Poznámka
(další informace
vztahující se k
zákonu č.
106/1999 Sb.)

Žádné

2
3
4
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